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Edital/NEP n.º 04/2021 - Exames de Proficiência 

 

A Coordenação do Núcleo de Estudo e Pesquisa, no uso de suas atribuições legais e com 

base em diretrizes debatidas e acordadas juntamente com a Diretoria da Graduação, em 

consonância com a Resolução 04/2017 do NEP, resolve tornar pública a abertura das pré-

inscrições para os exames de Proficiência. 

 

PRÉ-INSCRIÇÕES 

A pré-inscrição no presente exame implica o conhecimento e tácita aceitação das condições 

estabelecidas neste edital, não podendo o candidato alegar desconhecimento.  

A pré-inscrição será realizada por meio de preenchimento do Formulário de Pré Inscrição, 

juntamente com os documentos comprobatórios necessários em cada exame. As inscrições 

que não contiverem os documentos necessários não serão deferidas.  

O período de pré-inscrição será entre os dias 12 e 17 de abril, conforme cronograma disposto 

neste edital.  

Não serão aceitos requerimentos, documentos, justificativas e comprovantes após o término 

do prazo de inscrição. 

Antes de efetuar a solicitação de pré-inscrição, o interessado em realizar o exame descrito 

neste edital deve conhecer o teor do edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos 

nele exigidos. 

 

1. PRÉ-REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO:  

No ato da inscrição o candidato deverá comprovadamente atender os seguintes pré-

requisitos:  
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a) Comprovar experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos na área de 

conhecimento da disciplina em que solicita aproveitamento; OU 

b) Ter, comprovadamente, cursado disciplina(s) congênere(s) em outro nível 

superior de ensino, a saber: pós-graduação lato sensu e/ou stricto sensu, 

exclusivamente nos casos não enquadrados nos critérios de aproveitamento de 

disciplinas estabelecidos em regulamentação própria;  OU 

c) Ter, comprovadamente, cursado disciplina em nível superior há mais de 5 

(cinco) anos; E 

d) Estar devidamente matriculado no semestre letivo em que ocorrer a avaliação 

de Proficiência.  

3. DISCIPLINAS DISPONIBILIZADAS  

As disciplinas disponíveis para realização dos Exames citados neste edital são todas as 

disciplinas das grades dos cursos. 

Só é permitida a realização de exame de proficiência nas disciplinas que estejam cursando 

no semestre. 

É vedada a realização do exame de proficiência nas disciplinas de estágio, trabalho de 

conclusão de curso e disciplinas de prática ou atreladas à extensão de quaisquer dos cursos 

de graduação da Faculdade Inspirar.  

4. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRÉ-INSCRIÇÃO  

Os interessados em realizar o exame devem, obrigatoriamente, no prazo previsto neste edital, 

encaminhar os seguintes documentos:  

a) Requerimento de Pré-inscrição devidamente preenchido, acessível no seguinte link: 

https://forms.office.com/r/NBeQsPJ2PY  

b) Documentos que comprovem a experiência profissional de, no mínimo, 02 (dois) anos na 

área de conhecimento da disciplina em que solicita aproveitamento;  
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5. CONFIRMAÇÃO DA PRÉ-INSCRIÇÃO  

Após o recebimento do requerimento de Pré-inscrição e da documentação necessária para a 

inscrição, o Coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa designará uma Comissão que 

verificará os pré-requisitos exigidos neste edital.  

A relação nominal dos candidatos com a solicitação deferida será publicada em edital próprio.  

Verificada a ausência de algum dos pré-requisitos, a solicitação será indeferida e informada 

em edital próprio, e para tal decisão não caberá recurso.  

Os candidatos que tiverem sua inscrição deferida receberão, até o dia 20 de abril de 2021, no 

seu endereço eletrônico, a confirmação de sua inscrição. 

6.  EXAMES  

Caberá à Coordenação de Curso emitir parecer circunstanciado sobre a aceitação de 

documento que comprove a proficiência de conhecimentos e submeter o candidato à 

avaliação escrita, oral e/ou prática, sobre o conteúdo da disciplina, conforme definido por 

banca julgadora nomeada pela Coordenação do Núcleo de Estudo e Pesquisa  

Será considerado proficiente em conhecimentos o candidato que obtiver nota igual ou superior 

a 7,0 (sete) pontos.  

O acadêmico poderá submeter-se 01 (uma) única vez, por disciplina, ao Exame de 

Proficiência, não cabendo pedido de revisão sobre o resultado deste.  

7. APROVAÇÃO  

Considerar-se-á aprovado, em qualquer Exame requerido, o acadêmico que obtiver média 

final superior ou igual a 7,0 (sete) pontos.  

8. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os resultados serão publicados nos meios oficiais de comunicação da Faculdade Inspirar até 

o dia 25 de abril de 2021. 

9. RECURSO  
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É facultado ao candidato a interposição de recurso, observando os prazos e condições 

descritos a seguir e somente serão aceitos os recursos solicitados através de requerimento 

para a Coordenação do Núcleo de Estudo e Pesquisa por meio do e-mail 

(nep@inspirar.com.br). O recurso escrito, em documento próprio, deve conter o nome 

completo do candidato; número do RG; questionamento e exposição de motivo(s) que 

justifique(m) a interposição do recurso; local, data e assinatura.  

O acadêmico terá o prazo de 72 (setenta e duas) horas após a divulgação do edital de 

resultado para solicitar a revisão do resultado. 

10. DECLARAÇÃO DE APROVAÇÃO  

A declaração de aprovação será emitida pela Coordenação do Núcleo de Estudo e Pesquisa 

e enviada à Direção da Gradução até uma semana após divulgação do resultado definitivo. 

12. CRONOGRAMA  

ETAPA DATA 

Pré-inscrição 12 a 17 de abril 

de 2021. 

Publicação das pré-inscrições deferidas 20 de abril de 

2021. 

Aplicação dos exames 23 de abril de 

2021. 

Publicação das notas e do resultado parcial 25 de abril de 

2021. 

Recurso de prova Até 72 horas 

após publicação 

do resultado 

parcial. 

Publicação do resultado final 29 de abril de 

2021. 
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13. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Os casos omissos serão resolvidos e julgados pela Coordenação do Núcleo de Estudo e 

Pesquisa. 

O Aluno agraciado com qualquer desconto em sua mensalidade ou beneficiário de bolsa, 

ainda que parcial, não será contemplado com qualquer abatimento no valor da mensalidade 

decorrente da aprovação no exame de proficiência. 

 

Curitiba, 08 de abril de 2021. 

 

 

Prof. Me. Nicolas Addor 

Coordenador do Núcleo de Estudo e Pesquisa 


